
Na podstawie art.199f ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „usta-
wie”, nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Decyzj´ w sprawie zgody na s∏u˝b´ w ob-
cym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej wyda-
je si´ na pisemny wniosek zainteresowanego obywa-
tela polskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç w szczególnoÊci okreÊlenie nazwy obcego woj-
ska lub organizacji wojskowej, w którym obywatel
polski ma zamiar przyjàç s∏u˝b´, wskazanie paƒstwa,
w którym s∏u˝ba ta b´dzie pe∏niona, oraz okres pe∏nie-
nia tej s∏u˝by.

3. Wniosek sk∏ada si´ do organu okreÊlonego
w art. 199d ust. 1 lub 2 ustawy w∏aÊciwego do wyda-
nia decyzji, o której mowa w ust.1.

4. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej sk∏adajà
wniosek drogà s∏u˝bowà.

5. Byli ˝o∏nierze zawodowi sk∏adajà wniosek za po-
Êrednictwem wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego
wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwajàce-
go ponad dwa miesiàce.

§ 3. Obywatele polscy zamieszkujàcy lub przeby-
wajàcy czasowo powy˝ej dwóch miesi´cy za granicà
sk∏adajà wniosek o udzielenie zgody na s∏u˝b´ w ob-
cym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej do or-
ganu okreÊlonego w art. 199d ust. 1 lub 2 ustawy za
poÊrednictwem polskiego urz´du konsularnego.

§ 4. 1. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji w spra-
wie zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku lub w obcej or-
ganizacji wojskowej przed wydaniem decyzji uzyskuje
informacje o stosunku wnioskodawcy do powszech-
nego obowiàzku obrony od wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce poby-
tu sta∏ego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego
trwajàcego ponad dwa miesiàce, a je˝eli wnioskodaw-
ca zamieszkuje za granicà — od wojskowego komen-
danta uzupe∏nieƒ, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
ostatniego pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad dwa miesiàce.

2. W przypadku ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej zamiast informacji, o której mowa w ust.1, or-
gan w∏aÊciwy do wydania decyzji w sprawie zgody na
s∏u˝b´ w obcym wojsku lub obcej organizacji uzysku-
je opini´ dowódcy jednostki wojskowej, w której
wnioskodawca pe∏ni s∏u˝b´.

§ 5. Organy wymienione w art. 199d ust. 1 i 2 usta-
wy mogà, przed wydaniem zgody na s∏u˝b´ w obcym
wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, zasi´gaç
opinii ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
w sprawach, o których mowa w art. 199c pkt 1 i 2 usta-
wy.

§ 6. Decyzja o udzieleniu zgody na s∏u˝b´ w obcym
wojsku lub w obcej organizacji wojskowej w szczegól-
noÊci zawiera:

1) nazw´ obcego wojska lub obcej organizacji woj-
skowej;

2) nazw´ paƒstwa, w którym obywatel polski mo˝e
przyjàç s∏u˝b´;

3) termin, w ciàgu którego mo˝na podjàç s∏u˝b´, nie
d∏u˝szy ni˝ jeden rok;

4) okres, na jaki udziela si´ zgody;

5) pouczenie o obowiàzku powiadomienia polskiego
urz´du konsularnego o terminie i miejscu rozpo-
cz´cia oraz zakoƒczenia s∏u˝by w obcym wojsku
lub w obcej organizacji wojskowej;

6) informacj´, ˝e udzielenie zgody na s∏u˝b´ w ob-
cym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej nie
rodzi odpowiedzialnoÊci organów Rzeczypospoli-
tej Polskiej za nast´pstwa podj´cia tej s∏u˝by.

§ 7. Polski urzàd konsularny po otrzymaniu infor-
macji od wnioskodawcy o terminie i miejscu rozpo-
cz´cia oraz zakoƒczenia s∏u˝by w obcym wojsku lub
w obcej organizacji wojskowej przekazuje niezw∏ocz-
nie t´ informacj´ organowi, który udzieli∏ obywatelowi
polskiemu zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku lub w ob-
cej organizacji wojskowej, a w przypadku osób podle-
gajàcych obowiàzkowi czynnej s∏u˝by wojskowej rów-
nie˝ w∏aÊciwemu wojskowemu komendantowi uzu-
pe∏nieƒ.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie
udzielania zgody na przyjmowanie obowiàzków w obcym
wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 25,
poz. 111), które utraci∏o moc na podstawie art. 3 § 1 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083
oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715).
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z dnia 20 lipca 2004 r.

w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku 
lub w obcej organizacji wojskowej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.


